
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Con Thuyền Giáo Hội 
Đọc qua bốn cuốn Phúc Âm, bạn sẽ thấy, con thuyền 

được các thánh sử nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong Phúc 
Âm.  Sở dĩ, các ngài nói đến con thuyền nhiều lần như vậy là 
bởi vì con thuyền là phương tiện Chúa Giêsu dùng để giảng 
dạy (Lc 5:2-3), và cũng là nơi che chở và bảo vệ các môn đệ 
khỏi những nguy hiểm (Mt 14:29, 32). 
 

Sau khi Phục Sinh và lên trời vinh hiển, Chúa Giê-su vẫn tiếp 
tục dùng con thuyền để làm phương tiện giảng dạy và là nơi 
để cho con cái của Ngài nương ẩn.  Con thuyền đó có tên là 
Giáo Hội.  Con thuyền có tên là Giáo Hội có ba chi tiết rất 
đặc biệt!   
 

1. Đó chính là sản phẩm do Chúa làm ra, Ngài đã chọn 
lựa gỗ, rồi ra công cưa, đục, bào, đẽo, đánh bóng và lắp 
ráp để con thuyền Giáo Hội được nên hình nên dạng: 
"Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, 
Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần 
sẽ không thắng nổi…" (Mt 16:18).   

2. Chúa Giêsu chính là vị thuyền trưởng tài ba, luôn luôn 
hiện diện trên con thuyền Giáo Hội để điều khiển và 
lèo lái.  Ngài là vị thuyền trưởng mẫu mực, có uy tín, 
luôn coi trọng và giữ trọn lời hứa của mình, dù cho con 
thuyền Giáo Hội có bị sóng gió xô đẩy, bị bão táp giập 
vùi mấy đi chăng nữa … thì Ngài cũng không bao giờ 
bỏ rơi nó, trái lại Ngài luôn luôn hiện diện ở trên con 
thuyền Giáo Hội, trong mọi nơi, mọi lúc và trong mọi 
hoàn cảnh để chỉ huy, điều khiển và hướng dẫn con 
thuyền đi đến bến bờ bình an, bởi vì chính Ngài đã hứa: 
"Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận 
thế" (Mt 28:20). 

3. Con thuyền Giáo Hội là phương tiện an toàn nhất, vững 
chắc nhất, và bảo đảm nhất cho tất cả những hành 
khách ở trên thuyền.  Ngoài sự hiện diện của vị thuyền 
trưởng tài ba có tên là Giêsu, trên con thuyền Giáo Hội 
còn có một đoàn thuỷ thủ rất hung hậu, họ là những 
người được thuyền trưởng Giêsu huấn luyện và ban cho 
khả năng chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo, cung 
cấp lương thực và trợ giúp cho tất cả các hành khách 
trên con thuyền Giáo Hội, hành khách sẽ không sợ bị 
đói, không lo bị khát, không bao giờ bị thiếu thốn, bởi 
vì thuyền trưởng Giêsu đã dành sẵn rất nhiều lương 

thực, đó chính là các bí tích: Rửa Tội, Thêm Sức, 
Giải Tội, Mình Thánh Chúa và Xức Dầu Bệnh 
Nhân…(Mt 16:19; Ga 20:23).  

 

Bạn thân mến, nếu bạn nhận ra rằng: (1) Con thuyền 
Giáo Hội là một sản phẩm độc đáo nhất của người thợ 
mộc tài ba có tên là Giêsu Kitô; (2) Chính Chúa Giêsu 
Kitô là vị thuyền trưởng của con thuyền Giáo Hội; và 
(3) Con thuyền Giáo Hội là phương tiện an toàn nhất, 
vững chắc nhất, và bảo đảm nhất cho tất cả hành khách 
ở trên thuyền, thì tôi xin bạn: 
 

• Thứ nhất, đừng hoảng hốt, đừng sợ hãi, và 
cũng đừng chán nản tuyệt vọng khi thấy đại 
dịch Cô-vid, và những thế lực của Satan đang 
hoành hành, đập phá ảnh tượng của Chúa và 
các thánh…Xin hãy an tâm, có Chúa Giêsu 
hiện diện ở trên thuyền thì chắc chắn sóng gió 
sẽ ngừng và biển lặng ngay (Lc 8:24).   

• Thứ hai, trong lức con thuyền Giáo Hội bị 
chao đảo như vậy, thì bạn phải vững tin vào 
thuyền trưởng Giêsu.  Hãy cộng tác tích cực 
với thuỷ thủ đoàn trong việc … tát nước, đừng 
bỏ con thuyền Giáo Hội để nhảy sang những 
con thuyền khác!  Đang lúc sóng gió như vậy 
mà bạn lại kiếm cách nhảy sang thuyền khác 
thì sẽ bị rớt xuống biển, toi mạng ngay đấy!   

• Thứ ba, mỗi khi thấy con thuyền của Giáo Hội, 
con thuyền gia đình, hay con thuyền dòng tu, 
hoặc con thuyền giáo xứ bị chao đảo, bị bão 
táp xô đẩy…thì bạn hãy bắt chước các môn đệ, 
chạy ngay đến với Chúa Giêsu và thưa với 
Ngài rằng: "Thưa Thầy, xin cứu chúng con, 
kẻo chúng con chết mất!" (Mt 8:25).  Ngài sẽ 
đưa tay ra nâng đỡ và cứu giúp ngay!  

 

Thuyền ở trên biển thì chắc chắn không thể nào tránh 
được sóng gió và bão táp tấn công, vùi giập … đó là 
chuyện bình thường, và là chuyện nhỏ!  Khi có Chúa 
Giêsu ở trên con thuyền Giáo Hội thì chắc chắn chẳng 
có sóng gió nào làm lật thuyền được đâu mà bạn phải 
hoang mang sợ hãi!  Hãy nhớ lấy lời của Chúa Giê-su: 
"Cứ yên tâm, có Thầy đây, đừng sợ!" (Mt 14:27).   
 
 



	

	

Read through all four Gospels, and you will see 

that the boat is mentioned numerous times. The reason 
that the Evangelists mentioned the boat so much is 
because it is the means that Jesus used to teach/preach 
(Lk 5:2-3), and the boat is also a place to shelter and 
safeguard the disciples from the dangers they would 
have to face (Mt 14:29, 32). 
 

After Jesus’ resurrection and glorious ascension into 
Heaven, Jesus continues to use the boat as a means of 
transportation to preach and as a place for His children 
to take refuge. That boat is called the Church. This boat 
has three significant attributes: 
 

1. It is a product created/made by God.  He chose 
the wood, then sawed, assembled and polished it 
so that the boat of the Church could be formed 
and molded: “You are Peter, and upon this rock I 
will build my church, and the gates of the 
netherworld shall not prevail against it” (Mt 
16:18). 

2. Jesus is a magnificent captain, always present on 
the boat of Church to maneuver and steer the 
wheel.  He is a perfect captain, reputable, always 
reliable, and keeps His promise, even if the boat 
of Church is rocked by a strong wind or rammed 
by furious storms.  God has never abandoned us; 
instead, He is always present in the boat of the 
Church, in every place, every time and in all 
circumstances, to direct, instruct and navigate the 
boat of the Church to peacefully arrive at the 
shore, because He himself has promised: 
“Behold, I am with you always, until the end of 
the age” (Mt 28:20) 

3. The boat of Church is the safest means, most 
reliable, and most unswerving for all those who 
are on board. Besides the presence of the most 
endowed captain whose named is Jesus, on board 
is also a crew of professionals.  They are 
specialists that are trusted by Captain Jesus.  
They are well trained and have been given the 
gift to cure and heal the most vulnerable disease.  
They provide food and offer support to all 
passengers on board the boat of the Church. 

Passengers will not be fearful of being left hungry or 
thirsty, never in shortage of anything because Captain 
Jesus has plenty of food available to serve, which are 
the sacraments: Reconciliation, Holy Eucharist and 
Anointing of the Sick…(Mt 16:19; Jn 20:23). 

 

My dear friend, if you recognize: (1) The boat of Church is 
a unique invention that is created by a carpenter whose 
named is Jesus Christ; (2) Jesus Himself is the chief captain 
of the boat of Church; and (3) the boat of Church is the 
safest means, most dependable, and most steadfast for all 
those who are on board, then I beg you: 
 

• First of all, do not panic, do not be afraid, and do 
not anguish or despair when facing the coronavirus 
pandemic, and the forces of Satan that are raging, 
tearing down statues of God and the Saints.  Please 
rest assured, having Jesus on board, we are certain 
that the wind and the waves will subside and be 
calm (Lk 8:24).  

• Secondly, when the boat of Church is rocking and 
wobbling, we must hold fast to and trust our Captain 
Jesus. Be loyal to Him and actively cooperate with 
the crew in the work of getting rid of water in the 
boat, and do not desert the boat of the Church and 
jump off to another boat!  When it is windy and 
turbulent, do not try to find another way to jump 
into a different boat, or we will be dropped into the 
sea, and we will kill ourselves! 

• Thirdly, every time that we realize that horrendous 
storms or hurricanes are shaking the boat of Church, 
the boat of our family, religious community, or boat 
of our parish, please imitate the disciples, run to 
Jesus immediately and cry out to Him: "Lord, save 
us! We are perishing!” (Mt 8:25).  He will stretch 
out His hand to save us and bring us home safely. 

 

Boats on the sea are unlikely to avoid all turbulence from 
being struck by the strong waves and storms. It is rather 
normal, and not a big deal!  When Jesus is in our midst and 
present on the boat of the Church then we have nothing to 
fear, because there are absolutely no waves that Jesus cannot 
handle. "Take courage, it is I, do not be afraid!" (Mt 14:27)  
 
Lm Đaminh Phạm Tĩnh, SDD 
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• First of all, be confident and have faith, do not panic, 
do not be afraid, and do not anguish or despair when 
seeing the crises/predicaments that happen in family, 
religious community, parish, diocese, Mother Church, 
our country or the world. Please rest assured, Captain 
Jesus has power over the wind and the storm, so 
having Jesus on board we are certain that the wind and 
the waves will be subsided and calm (Lk 8:24).  

• Secondly, when the boat of Church is rocking and 
wobbling, we must hold fast to and trust our Captain 
Jesus. Be loyal to Him and actively cooperate with the 

The Boat 
is a Symbol of the Church 


